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2.a 

 

Angol 

Clothes – Hallgassátok meg többször is a testrészeket és a ruházatot, öltözetet bemutató 

videókat! Tanuljátok meg néhányat közülük! 

https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU My body 

https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY My clothes 

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ Clothing Vocabulary 

 

 

Magyar irodalom 

A. csoport: Figyelmesen olvassátok el és töltsétek ki a Szövegértést  fejlesztő gyakorlatok 

munkafüzetben,  a 38. oldalon található A tavasz című szöveghez kapcsolódó feladatokat. 

 

B. csoport: Dávid, Noel, Brendon, Laura, Carlos, Arleena, Carolina, Lorena: Olvassátok el a 

Szövegértést  fejlesztő gyakorlatok munkafüzetben,  a 38. oldalon található A tavasz című 

szöveg 1. és 2. bekezdését, és válaszoljatok az 1. 2. és a 4. kérdésre! A válaszokat írjátok le a 

füzetbe! 

 

Magyar nyelv 

A –ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től toldalékos szavak 

Nagyon figyelmesen és szépen, töltsétek ki a Nyelvtan, helyesírás munkafüzet 50. oldalán az 

1., és a 2. feladatot! Figyeljetek a betűk helyes alakítására! 

 

Lassabban haladók: Brendon, Dávid, Noel, Arleena, Laura, Carolina, Lorena: 

Írjátok le a füzetbe a következő szavakat:  

honnan? – falu-ról, pest-ről, 

miből? – fá-ból, üveg-ből 

miről? – autó-ról, vonat-ról 

kitől? – fiú-tól, lány-tól 

Írjátok át színessel a szavak végén a toldalékokat! 

 

03.22.-Önálló matek--Kedves Szülők és Tanulók ! 

Osztók memorizálását kérem: 

11 osztója : 1 és 11 

12 osztója : 1,2,3,4,6,12 

13 osztója:  1 és 13 

14 osztója,  1 és 2,7,14 

15 ---II-----   1,3,5,15 

https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU
https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY
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16 ---II-----   1.2.4.8.16 

17 ---II-----   1 és 17 

18 ---II-----  1,2, 3,6,9,18 

19 ---II-----  1 és 19 

20 ---II------  1,2,4,5,10 és 20 

Kérem az osztók megtanulását 11-20 közt ! üdv. Jenő bácsi 

03.22.-Matematika--Kedves Szülők és Tanulók ! 

A kettes,négyes, nyolcas szorzótábla témában haladunk tovább a 123. oldalon. 

A 6. gyakorlat használja a kettes és négyes szorzótáblát az állatok végtagjainak 

száma szerint. 

Ez a két adat a képekről könnyen leolvasható .(A kacsák lábainak számát 2-vel , 

a lovakét 4-gyel szorozzuk .) 

A 7.) -nél írjuk be a hiányzó számokat a táblázatba, az A) sor adja a gólya 

lábainak számát, 

a B) sor kéri a békák lábainak a számát. 

A 8.) -nál 

A)a tehén lábainak számát 28 elosztjuk az egy tehén lábával (4-gyel) , így a 28/4 

ad megoldást. 

B) a tehenek -juhok négylábúak, ezért a 60/4 ad megoldást. 

C) a tyúkoknál a 18/2 adja meg a tyúkok számát. 

D) az összes állat számánál az eddigi állatszámokat kell összeadni: 

(28:4)+(60:4)+(18:2) =? 

    Először a zárojelben levő osztásokat végezzük el,a zárójel szerepe a 

rangsorolás. a zárójelen belüli lesz a 

    korábban elvégzendő, magasabban rangsorolt művelet /osztás/ , majd 2. 

lépésben elvégezzük az alacsonyabb 

    rangú összeadást. 

A 123./9.) 

A piros ernyők alatti ülőhelyeket 4-gyel felszorozva megkapjuk a feladat 

kérdéseire a választ. 



Majd a többi ernyő alatti ülőhelyeket is 4-es szorzóval számítsuk ki ! 

Köszönöm az órai munkát : üdv.: bjeno@vmai.hu 

03.22.-Technika---Kedves Szülők és Tanulók ! 

A mai technika foglalkozás témája szélforgó készítése négyzet alakú színes 

lapból. Ehhez tekintsük meg a mellékelt technika foglalkozást videón. 

Arra kell ügyelnünk, hogy a használt színes lap vagy fehér lap négyszet alakú 

legyen( egyenlő hosszú oldalakkal). 

Az átlókat hajtsuk meg hajtogatással, az átlókat nyírjuk be úgy, hogy 2 cm 

maradjon nyírás nélkül a középpontig az átlón. 

A ragasztás nélkül is összeállítható a forgó, csak fogjuk össze kézzel a színes lap 

négy csücskét, majd tűzzük össze gombostűvel , rajzszöggel. 

A radír használata jobbá teszi a forgót , de nélküle is működik , a rajtszeget , tűt 

a hurkapálcika csúcsába szúrjuk merőlegesen és nem oldalról. 

A radír végű ceruza radírjába is szúrható a tű vagy szeg merőlegesen a ceruzára. 

Így akár írhatunk is a feldíszített ceruzával. 

https://www.youtube.com/watch?v=qMqLCp12yn4 --- a melléklet , a link bemásolásával 

indul a youtube videó. 

Színes Szélforgók - INSPIRACIOK.HU | 

Csorba Anita --- a videó címe a youtube-on 
 

03.22.-Önálló matek---Házi feladat 

Az osztók megtanulása 21-30 között : 

21  osztója : 1, 3, 7,21 

22 osztója :  1,2,11,22 

23 osztója : 1 és 23 

24 osztója:  1, 2,3,4,6,8,12,és 24 

25 ----II----:  1 , 5 és 25 

26 ----II----:  1,2,13,26 

27 ----II----:  1,3,9,és 27 
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https://www.youtube.com/watch?v=qMqLCp12yn4


28 ----II----:  1,2,7,14,és28 

29 osztója : 1 és 29 

30 osztója:  1,3,5,6,10,15 és 30 

Kérem fejben rögzíteni és tudni az osztókat ! 

üdv. :Jenő bácsi 

03.22.-Önálló matek---Házi feladat 

A matek füzetbe leírni a 3-as és 6-os szorzótábla eredményeit számsorként . És 

megtanulni a számsort: 

3,6,9, 12,15,18,21,24,27,30 

6,12,18,24,30,36,42,48,54,60 

 


